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چگونه با خانواده همسر رفتار کنیم؟

تبیــان :از قدیــم االیام رفتار و تنظیــم روابط با
خانواده زن یا شــوهر یکی از دغدغه های اصلی زن
و شــوهرهای جوان بوده و هنوز هم هست  .به هر
حال بعد از ازدواج با کمی صبر و تحمل و دوراندیشی
می تــوان به یک رابطه خوب و درســت با خانواده
همسر رسید .
 12نکتــه طالیی در روابــط با خانواده
همسر
بیتوته :بله کودک شما می تواند خودش یاد بگیرد با
دوراهی های زمان بیکاری چه کند .برای زمان هایی
که او بی حوصله است و نمی داند باید چه کار کند.
احتماال این جمله را زیاد از کودک تان شنیده اید
که حوصله ام سر رفته است .وقتی از مدرسه یا
مهدکودک می آید و کارهایش را انجام می دهد،
وقتی که خواهر یا برادرش خانه نیستند که او را
سرگرم کنند ،به مادرش می گوید که حوصله ام سر
رفته است.
این غر زدن ممکن است برای شما بسیار آشنا باشد.
اگر اولین واکنش شما این است که سعی می کنید
هر دقیقه فرزندتان را پر کنید ،کار درستی انجام
نمی دهید .بچه ها در این سن باید قدری آزادی
داشته باشند تا انتخاب های خودشان را انجام دهند.
آنها وقتی که به دنبال استقالل هستند فقط نیاز به
قدری راهنمایی دارند .این راه ها را امتحان کنید تا
در لذت بردن از زمان آزاد ،به کودک تان کمک کنید.
لحظه را جشن بگیر
ممکن است هر باری که کودک شما دور خانه
می چرخد و می گوید که هیچ کاری ندارد انجام
دهد ،شما حرص بخورید ،اما درواقع او از این موضوع
سود می برد چرا که با این کار قدری از زمانش
می گذرد .زمان بدون هیچ برنامه ای ،او را مجبور
به خالقیت می کند .این موضوع همچنین ممکن
است به یادگیری او برای گسترش چیزهای مناسب،
چیزهایی مثل این که چطور برنامه ریزی کند و
خودش را نظم دهد کمک خواهد کرد.
این تمام ماجرا نیست :داشتن زمان خالی ،درس های
ارزشمندی برای حل مشکالت و خودانگیختگی به
او می دهد .نکته دیگر این است وقتی کودکی
مدام از یک برنامه به برنامه دیگر می رود ،برای
انتخاب هایش آزادی الزم را ندارد .وقتی کودک شما
می گوید حوصله اش سررفته به خودت بگو «خیلی
خوشحالم» این موضوع یک چیز عالی است که
بیتوته :شــاید به همه ما ثابت شده باشد که رفتار
انســان های دیگر در شــرایط مختلف به هیچ وجه
قابل پیش بینی نیســت حتی اگر آن شخص خواهر،
برادر یا قدیمیترین دوست شما باشد .شما نمیتوانید
و نباید ســعی در کنترل رفتار دیگران داشته باشید،
امــا میتوانیــد نحوه برخــورد با دیگــران و نحوه
زندگی کــردن خود را کنترل کنید .احتما ًال خاطرات
فوق العاده ما با دوستانمان هیچ گاه فراموش نخواهد
شــد ولی ما می تونیم به تنهایی هم شــاد باشیم و
اوقات خوبی داشته باشیم .
دقت کنید! تنهایی با بیکســی متفاوت
است
اگر شــما قادر باشــید از تنهایی خود لذت ببرید،
این امر به مرور ،باعث کم شــدن وابستگی بیش از
حد به اطرافیان شده ،باعث میشود شما در انتخاب
دوستانتان دقیق تر شوید و در نهایت کیفیت زندگی
بهتر میشــود .زمانی که بتوانید برای شــاد بودن و
ســاختن اوقاتی خوش ،به خود تکیه کنید ،نیاز شما
به کنترل کردن دیگران در راســتای برآورده شدن
خواســته ها کم میشود .این به بدان معنی است که
شما به دیگران به خاطر خودشان احترام میگذارید
نه به خاطر چیزهایی که میتوانند به زندگی شــما
اضافه کنند .اگر اینگونه به زندگی و دوستی هایتان
نــگاه کنید ،قطعــ ًا متوجه خواهید شــد که حضور
دیگــران را پر رنگ تر و گرم تــر از قبل در زندگی
حس می کنید .دلیلش این می تواند باشــد که شما
به داشتن یک رابطه حقیقی ارزشمند پی برده اید.
راضــی بودن از تنهایی را اینگونــه نیز می توان

 .1سعی کنید تا حد امکان در حضور مادرشوهرتان
عصبانی نشــوید .با رعایت ادب ،نظرتان را در مورد
موضوع مورد بحث اعالم کنید ،اما صدایتان را بلند
نکنید .پیش از آنکه کار به جاهای باریک برســد ،با
ادب و فروتنی بحث را خاتمه دهید.
 .2اگر شما آن فردی هســتید که مادرشوهرتان
دوست دارد وقتش را با وی در آشپزخانه بگذرانید تا
هم به او کمک كرده و هم احســاس تنهایی نکند،

گهگاهی همراهی کنید امــا زیادهروی نکنید تا این
عمل به وظیفه همیشگیتان تبدیل نشود .شاید فقط
آخر هفتهها!
 .3هیچ وقت رابطه همســرتان را با خانوادهاش
زیر ســؤال نبرید زیرا این کار تاثیر بدی روی رابطه
شما و همسرتان میگذارد .تالش کنید بیشتر درباره
مادرشــوهرتان ،عالقهمندیهایش و خلق و خویش
بدانید.

علت بی حوصلگی کودک

می تواند از فشار کاسته و بفهمد که می خواهد چه
کار کند نه این که دیگران به او بگویند که چه کاری
انجام دهد.
اجتناب از فریبندگی تکنولوژی
قطع ًا با نرم افزارهایی که دوست بچه ها هستند،
حقیقت ًا او می تواند هر لحظه کاری انجام دهد .اما
به راحتی دادن یک دستگاه به او جواب نیست .وقتی
که کودک شما از بی حوصلگی شکایت می کند اگر
به صورت خودکار به او دستگاهی بدهید ،هیچ وقت
یاد نمی گیرد که چطور خودش را با شیوه های
دیگری سرگرم کند.
صحبت بر سر این نیست که هیچ دستگاه هوشمندی
در اختیارش نگذارید بلکه مساله مهم حفظ تعادل در
این باره است .تا جایی که امکان دارد ،تلفن یا تبلت

خود را در مواقع اورژانسی مثل پروازهای طوالنی یا
در اتاق انتظار مطب پزشک در اختیار آنها قرار دهید.
ورق را برگردان
دفعه بعدی که کودک شما غر می زند که حوصله
ندارد ،از او بپرسید «خب ،دوست داری چکار کنی؟»
اگر او تعدادی از فعالیت های مورد عالقه اش را
نام برد -از جمله چیزهایی که می تواند تنهایی
انجام داده و چیزهایی که می توانید با هم انجام
دهید -و شما می خواهید که او را به بازی تنهایی
ترغیب کنید ،می توانید بازی های تنهایی را برایش
برنامه ریزی کرده و قول دهید که بعداً با او بازی
می کنید .این یک زمان عالی برای دعوت کردن از
کودک تان برای کمک کردن در کارهایی است که
انجام می دهید.

هنر شادبودن را حتی در تنهایی
بیاموزیم

تعبیر کرد ،شــما آزادید تا دنبــال عالیقتان بروید .از
دنبال کردن مســیر زندگی خود لذت ببرید و توانایی
ایجاد یک زندگی ارزشــمند بر اســاس ارزش ها و
خواســته هایتان را دارا هستید .در این صورت است
که این فرصت را پیدا میکنید که از تمام توانایی خود

برای پیدا کردن هویــت و یادگیری و تصمیم گیری
درست استفاده کنید.
به خودشناسی اهمیت بیشتری بدهید
یکی از عوامل مهم در شــاد بودن ،داشتن عزت
نفس و اعتماد به نفس اســت .زمانی که برای خود و
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 .4ســــعی کنید برای تصمیمگیریهای بزرگ
خانــه ،نظــر مادرشــوهرتان را جویا شــوید .بدین
ترتیب هم از به وجــود آمدن درگیریهای احتمالی
پیشگیری کردهاید و هم برای او احترام قائل شدهاید.
 .5با پیشــنهادات خانواده همسر در حضور آنها،
موافقــت کنید ولی اعالم کنید که تصمیمتان را بعد
اعالم خواهید کرد .ســپس در تنهایــی نظر واقعی
خود را به همســرتان بگویید و باهم تصمیم نهایی
را بگیرید و توســط او تصمیم خود را به خانوادهاش
اعالم کنید.
 .6در بحثهای خانوادگی آنها شرکت نکنید و از
اظهارنظر کردن جدا خودداری کنید.
 .7همیشــه به خصوص در حضور مادرشوهر به
وضعیت شوهرتان برسید.
 .8در حضور خانواده شــوهر به پسرشان احترام
بگذاریــد و این را بدانید که بــا اولین بیاحترامی به
شوهر آن هم در حضور مادرشوهر ،به او نشان دادید
که اختالف داریــد و به او اجازه دادید که در زندگی
خصوصیتان دخالت کند.
.9در بحثها و جدالهای خانوادگی بهتر اســت
شما حرفی نزنید .مطمئن ًا او با رفتارها و خصوصیات
خانوادهاش بهتر آشناست .پس در مواردی که میان
شــما و خانوادهاش مسئلهای ایجاد شد قضاوت را به
او بسپارید.
.10هرکاری که امــروز انجام میدهید ،چند ماه
دیگر به عنوان وظیفه شما تلقی میشود .پس مراقب
کارهایتان باشید.
 .11مادر شوهرتان با شما همسن و سال نیست.
پس همــواره احترام او را حفظ کنید و در شــوخی
کردن با او حد و مرز خاصی داشته باشید.
 .12هرگز تعلق خاطر همســرتان به خانوادهاش
را کماهمیــت تلقی نکنید و ســعی نکنید بین او و
خانــوادهاش فاصله بیندازید .با این کار او را نســبت
بــه این قضیه حســاستر کرده و بیشــتر به طرف
خانوادهاش هدایت میكنید.
مث ً
ال هنگام آشپزی یا لباس تا کردن می توانید از
آنها کمک بگیرید .همچنین او می تواند دفعه بعدی
که کاری برای انجام دادن نداشت یک لیست از پنج
چیزی که دوست دارد انجام دهد خلق کند .به اضافه،
او در حالت انتظار برای بازی هایی مثل لباس های
مختلف پوشیدن و درست کردن یک کاردستی و...
یا زنگ زدن به مادربزرگ و حرف زدن با او است.
استراتژی دیگر :یک جعبه بی حوصلگی درست
کنید که تنها در مواقعی مثل این ،آنها را بیرون
بکشید .پازل ها و کتاب های قدیمی و حتی ابزار
خانه داری مثل رول خالی دستمال توالت و ابزارهای
رنگی را در یک جعبه و وسایل ورزش و بازی های
بیرون خانه مثل اسکیت ،توپ و ...را در جعبه دیگری
بگذارید .فقط این که چه زمانی او با یک چیز بازی
خواهد کرد برآورد خوشبینانه نداشته باشید .بعضی
بچه ها ممکن است قبل از رفتن روی چیز دیگر
تنها روی یک چیز  5یا  10دقیقه تمرکز کنند و
یا ممکن است دوباره پیش شما آمده و بگویند که
همچنان حوصله ندارند .این موضوع مشکلی ندارد.
شما می توانید به آنها کمک کنید که مدت زمان
توجه شان به هر بازی بیشتر شود.
تحسین و درنگ
در نهایت ،به یاد داشته باشید که کودک شما کسل
بودنش را به شما اعالم می کند که شما را امتحان
کند .گاهی من کسل هستم معنی واقعی اش این
است که می خواهم مادر یا پدرم قدری به من توجه
کنند ».در این موارد آنها را ده دقیقه ناز و نوازش
کنید و یک کتاب با هم بخوانید .بعد به او بگویید
که حاال برو بازی کن .وقتی که کودک شما راهی
برای مشغول کردنش پیدا می کند حتم ًا او را تحسین
کنید .درواقع شما می خواهید با روشی ظریف حس
مدیریت کردن زمان او را تقویت کنید .این موضوع
بسیار ساده است مثل این که به او بگویید آفرین
خیلی خوب با خودت بازی کردی!
توانایی هایتان ارزش قائل می شــوید ،میتوان شما
را در دســته افرادی دانست که ارزش شناخته شدن
دارند .ســعی کنید خود را بشناسید و یک چهارچوب
برای ارزش هــا ،اهداف و خواســته هایتان تعریف
کنید .شناخت شــخصی ،مرحله اول افزایش اعتماد
به نفس بوده که با گذر زمان به داشــتن عزت نفس
نیز میانجامد.
ماجراجویی کنید و بدانید که شــما برای این کار
به اجازه دیگران نیاز ندارید .ماجراجویی های شما و
لذت بردنتان از زندگی به اندازه دیگران اهمیت دارد.
درست در زمانی که حق لذت بردن از زندگی را برای
خود قائل شــوید و به خودتان احترام بگذارید زمانی
است که به خودشناسی می رسید .اگر به انجام کاری
عالقه دارید ،هم اکنون آن را دنبال کنید .اگر در راه
با کسی آشنا شدید به عنوان یک امتیاز مثبت به آن
بنگریــد ،در غیر این صورت تمرکز را روی شــادی
شخصیتان بگذارید.
شاد بودن به تنهایی ممکن است در ابتدا عجیب
باشــد ،زیرا همه ی ما از کودکــی با این باور بزرگ
شده ایم که برای موفقیت و شناخته شدن به عنوان
یک بزرگســال باید ازدواج کنیم و یا به طور معمول
با دیگران در ارتباط باشــیم .اگرچــه این انتخاب بر
عهده شماست.
با قدم های کوچک شروع کنید .به پارک بروید و
کتاب بخوانید .به تنهایی به ســینما بروید .حتی تنها
برای خوردن قهوه یا غذا به رســتوران و کافه بروید.
با گذر زمان میبینید که میتوانید همدم خوبی برای
خودتان باشید.
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جدیدترین معیار آقایان برای انتخاب همسر

باشگاه خبرنگاران :کارشناسان در جدیدترین پژوهشهای خود دریافتند با وجود حجم باالی
تبلیغات زیبایی ،مد و آرایشهای پراغراق ،گروهی از آقایان به تازگی به جای توجه به چهره و
خصوصیات فیزیکی به هوش ،میزان علم و دانش بانوان عالقهمند شده اند.
در عصــر کنونی که مالک انتخاب بســیاری از آقایان با اثرپذیری از مد و تبلیغات فراوان
آن در کشورهای غربی زیبایی بانوان است ،گروهی از مردان زنان باهوش را ترجیح میدهند.
ضریب هوشــی افراد در کشــورهای مختلف دنیا بنا بر نژاد و جنسیت آنها متفاوت است
و به طور میانگین در کشــورهای جنوب شرق و شرق آســیا مردم از ضریب هوشی باالتری
برخوردار هستند.
ضریب هوشی باال به طور میانگین  ۱۲۰است ،البته برخی افراد نابغه دارای ضریب هوشی
باالتر نیز هســتند ،اندازه گیری ضریب هوشی با استفاده از تستهای مختلفی انجام میشود
که البته منتقدان خود را دارند و کارشناســان اعتقاد دارند این تستها به طور کامل نمیتوانند
هوش افراد را اندازه گیری کنند.
بســیاری از مــردان در دنیای امروزی تمایل دارند با زنی که از خودشــان باهوشتر و در
زمینههای علمی ،هنری ،موسیقایی ،هوش اجتماعی ،ریاضی و علوم مهندسی و مواردی ازاین
دست موفق است تشکیل خانواده دهند.
پژوهش درباره انتخاب زنان تیزهوش برای ازدواج به وسیله دانشمندان دانشگاه استرالیای
غربی بر روی گروهی از داوطلبان جوان و بررســی انتخاب شریک زندگی آنها به دست آمده
است.
مردان زنان باهوش را جذابتر از زنــان صرف ًا زیبا و دارای جذابیتهای فیزیکی میدانند
و اعتقاد دارند ،آنها مادران موفقی میشوند و در آینده فرزندان باهوشی به دنیا میآورند.
ازدواج با زنان باهوش حتی بین شــخصیتهای مشهور هنری جهان نیز دیده میشود که
یک مورد آن ازدواج جرج کلونی بازیگر سینمایی با آمل کلونی یک وکیل بین المللی است.
با وجود باال بودن آمار مردانی که علت انتخاب همســر به وســیله آنها زیبایی ظاهری و
چهره اســت به نسبت مردانی که علم و دانش و ضریب هوشــی برایشان با اهمیتتر است،
اما آمارها نشــان میدهند درســالهای آینده معیار انتخاب مردان برای ازدواج بیشتر هوش و
خصوصیات اخالقی بانوان خواهد بود.

راهنمای شست و شوی لباس های زمستانی

بیتوته :با آغاز زمســتان لباس های زمســتانی طرفدار پیدا می کنند .پولیورهای پشــمی،
بافتنی ها و یقه اســکی ها حتی اگر هوا زیاد هم ســرد نباشــد در این فصل طرفداران زیادی
دارند .فقط باید یادتان باشــد در صورت کثیف شدن این لباس ها ،روش شست و شوی آنها با
لباس های دیگر بســیار متفاوت است .بسیاری از لباس های زمستانی با شست و شو یا حتی
نگهداری نامناســب شــکل زیبای خود را از دست می دهند یا کوتاه و تنگ می شوند یا حتی
بلند و شــل .بنابراین برای اینکه این لباس ها عمر بیشتری داشته باشند و ظاهر خود را حفظ
کنند باید نکاتی را رعایت کنید:
1ـ همیشــه قبل از شستن لباس به برچسب آن دقت کنید .لباس هایی که روی آن نوشته
شــده است که فقط با مواد شیمیایی و خشک شویی شسته بشــوند ،باید تنها با همین روش
شسته شود .اما اگر چنین چیزی ذکر نشده است ،می توانید لباس را با دست و به آرامی بشویید.
یادتان باشد که همیشه قبل از شستن لباس بافتنی ،آن را کام ً
ال برگردانید و بشویید.
2ـ لبــاس های پشــمی و بافتنی را در محلول آب ســرد با پودرهای کــم کف یا مایعات
مخصوص و نرم کننده مدت کمی خیس کنید.
3ـ بهتر اســت از پودر صابون و یا پودر دستی برای شستن لباس پشمی استفاده کنید .ابتدا
پودر صابون را در آب گرم حل کنید ،ســپس مقداری آب ســرد با آن مخلوط کرده و به لباس
خیس شده اضافه کنی د.
4ـ اگر لباس پشمی تان بافتی ضخیم و محکم دارد می توانید آن را در ماشین لباس شویی
بشویید .فقط یادتان باشد باید دمای ماشین لباس شویی تان را بر روی درجه پایین قرار دهید تا
لباس بعد از شست وشو گشاد نشود ،عالوه بر این باید برنامة شست وشو را بر روی لباس های
ظریف و حساس قرار دهید تا ماشین لباس شویی بیش از حد لباس را نشوید.هرگز لباس های
پشمی را با دمای باال در داخل ماشین لباس شویی قرار ندهید .شستشوی صحیح لباس های
زمستانی باعث زیاد شدن عمر لباس می شود.
5ـ لباس های پشــمی و بافتنی را خیلی چنگ نزنید و نچالنید این مســأله سبب می شود
لباس تان پرز ده د.
6ـ لبــاس های بافتنی کام ً
ال خیس را به هیچ وجه آویــزان نکنید چون باعث کش آمدن
قسمت هایی از لباس می شو د.
7ـ لباس ها را در یک سبد یا صافی پایه دار پهن کنید ،تا کام ً
ال آب شان گرفته شو د.
8ـ از مواد ســفیدکننده قوی مانند وایتکس برای تمیز کردن لباس های پشــمی و بافتنی
استفاده نکنید چون آسیب جدی به الیاف لباس تان می زند.
برای اتو کشی لباس های زمستانی چه باید کرد؟
اگر تمایل دارید لباس پشــمی و زمســتانی خود را اتو کنید توصیه می شود که یک پارچه
مرطوب را بر روی لباس پشــمی خود قرار دهید و بعد شــروع به اتو کردن نمایید زیرا در اثر
حرارت مستقیم لباس های پشمی بافت شان از بین می رود.
محافظت در برابر رطوبت:
در جاهای شرجی ،می توانید از جعبه برای نگه داشتن لباس های زمستانی استفاده کنید به
شرطی که سطح آن را الک الکل بزنید تا رطوبت به داخل نفوذ نکند.

